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LEFI Online - Utbetalningsinformation 2019
LEFI Online hämtar utbetalningsinformation från ”historik” över
Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens utbetalningstjänst. LEFI Onlines
tom-datum avser utbetalning till och med det datum som ställts i frågan. Det är
möjligt att ställa frågor på framtida datum.
Sammanställningen visar uppgifterna; Förmån, Myndighet (Försäkringskassan
och/eller Pensionsmyndigheten), Typ (månads-, vecko-, daglig utbetalning) och
Utbetalningsdag samt Antal kalenderdagar före utbetalningsdag som
utbetalningsinformationen finns tillgänglig i tjänsten avseende kommande
utbetalning för innevarande månad (tom-datum). Vilka uppgifter du kan få beror
dels på angivet tom-datum och dels på när i månaden du ställer frågan. Du kan
inte få uppgifter om en utbetalning om frågan ställs före antal kalenderdagar
oavsett om du satt ett framtida datum som tom-datum.
Observera att ”röda dagar” och helgdagar kan göra att både faktisk
Utbetalningsdag och Antal kalenderdagar före utbetalningsdag som
utbetalningsinformationen finns tillgänglig kan justeras då utbetalning inte görs
dessa dagar.

Förmån

Myndighet

Typ

Utbetalningsdag

Antal kalenderdagar

FK = Försäkringskassan
PM = Pensionsmyndigheten

M = månad
V = vecko

Faktisk utbetalningsdag
justeras efter ”röda
dagar” och helgdag

före utbetalningsdag som
utbetalningsinfo finns
tillgänglig i tjänsten1

varierar

Varierar3

Aktivitetsstöd2

FK

Aktivitetsstöd

FK

M

26:e

1 dag

Assistansersättning

FK

M

5:e, 20:e

4 dagar (minst)

Barnbidrag

FK

M

20:e

4 dagar (minst)

Barnbidrag

FK

V

onsdag, fredag

4 dagar (kan variera)

Bilstöd

FK

V

onsdag, fredag

3 dagar

Bostadsersättning

FK

V

onsdag, fredag

3 dagar (minst)

Bostadsersättning4

FK

V

Onsdag, fredag

3 dagar (minst)

Bostadsbidrag

FK

M

27:e

6 dagar (kan variera)

Bostadsbidrag

FK

V

fredag

3 dagar

Dagersättning5

FK

M

25:e, 26:e, 27:e

1 dag

1

Under juli och december kan utbetalningsinformationen i allmänhet finnas tillgänglig kortare tid
före utbetalning i förhållande till övriga månader.
2
Gäller för utbetalningar som avser perioder t.o.m. 2017
3 Utbetalning sker 14 dagar efter att försäkran för aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har
kommit till Försäkringskassan.
4
Avser utbetalningar som utgår från etableringsplansbeslut enligt förordning (2010:407) om
ersättning till vissa nyanlända invandrare
5
Dagersättning innehåller förmånerna; sjuk-, graviditets-, närstående- och aktivitetsstöd,
dagpenning till tjänstepliktiga, smittbärar- och rehabiliteringsersättning.
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Dagersättning6

FK

V

måndag-fredag

1 dag

Etableringsersättning7

FK

V

onsdag, fredag

3 dagar (minst)

Etableringsersättning

FK

M

26:e

1 dagar

Etableringstillägg8

FK

V

onsdag, fredag

3 dagar (minst)

Etableringstillägg

FK

M

26:e

1 dagar

Familjebidrag

FK

M

21:a

4 dagar (minst)

Familjebidrag

FK

V

tisdag

4 dagar (minst)

Föräldrapenning

FK

M

25:e

1 dagar

Underhållsstöd

FK

M

25:e

4 dagar (minst)

Underhållsstöd

FK

V

onsdag, fredag

3 dagar (minst)

Handikappersättning

FK, PM

M

18:e, 19:e

4 dagar (kan variera)

Handikappersättning

FK, PM

V

fredag

3 dagar

Pension9

PM

M

18:e, 19:e

4 dagar (kan variera)

Sjukersättning och
aktivitetsersättning10

FK

M

18:e, 19:e

5 dagar (kan variera)

Vårdbidrag

FK

M

18:e, 19:e

5 dagar (kan variera)

Arbetsskadelivränta

FK, PM

M

18:e, 19:e

5 dagar (kan variera)

Yrkesskadelivränta

FK

M

18:e, 19:e

5 dagar (kan variera)

Pension4

PM

V

måndag-fredag

5 dagar (kan variera)

Sjukersättning och
aktivitetsersättning5

FK

V

måndag-fredag

5 dagar (kan variera)

Tillfällig
föräldrapenning

FK

M

25:e

1 dag

Vårdbidrag

FK

V

måndag-fredag

5 dagar (kan variera)

Arbetsskadelivränta

FK, PM

V

måndag-fredag

5 dagar (kan variera)

Yrkesskadelivränta

FK

V

måndag-fredag

5 dagar (kan variera)

6

Dagersättning innehåller förmånerna; sjuk-, föräldra-, graviditets-, närstående- och tillfällig
föräldrapenning samt aktivitetsstöd, dagpenning till tjänstepliktiga, smittbärar- och
rehabiliteringsersättning.
7
Avser utbetalningar som utgår från etableringsplansbeslut enligt förordning (2010:407) om
ersättning till vissa nyanlända invandrare
8 Avser utbetalningar som utgår från etableringsplansbeslut enligt förordning (2010:407) om
ersättning till vissa nyanlända invandrare
9 Pension innehåller förmånerna; ålders-, premie- och efterlevandepension, bostadstillägg till
pensionärer, äldreförsörjningsstöd, särskilt pensionstillägg och barntillägg.
10 Sjukersättning och aktivitetsersättning innehåller också förmånen bostadstillägg när denna
betalas ut av Försäkringskassan.

